Ninove, 13 juni 2019

Bijeenroeping van de gemeenteraad

Geachte mevrouw
Geachte heer

De voorzitter van de gemeenteraad nodigt u uit op de volgende vergadering van de gemeenteraad.
De vergadering heeft plaats op donderdag 20 juni 2019 om 19 u 30 in de gemeenteraadszaal van
het stadhuis, Centrumlaan 100 te Ninove.
Agenda

Openbare vergadering
Politie
1.

Politie - begrotingsrekening 2018 - vaststelling

Interne zaken communicatie & burgerzaken
Secretariaat
2.

Secretariaat - Interlokale vereniging Bibart - aanduiding beheerder en plaatsvervanger

3.

Secretariaat - Medov vzw - aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger algemene
vergadering

4.

Secretariaat - AGB De Kleine Dender- Raad van Bestuur - vervanging lid

5.

Secretariaat - Ninove Welzijn - voordracht kandidaat-lid Raad van Bestuur

6.

Secretariaat - Gemeentelijke Holding NV - aanduiden afgevaardigde + plaatsvervanger AV

7.

Secretariaat - Toerisme Oost-Vlaanderen - algemene vergadering - maandag 24 juni 2019 akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger

8.

Secretariaat - Gemeentelijke Holding in vereffening - algemene vergadering - woensdag 26
juni 2019 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger

9.

Stafdienst - goedkeuring van het kader organisatiebeheersing- en ontwikkeling voor stad &
OCMW Ninove
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Logistiek/overheidsopdrachten
10.

Logistiek/overheidsopdrachten - vaststelling door de gemeenteraad wat onder het begrip
"dagelijks bestuur" moet worden verstaan.

11.

Logistiek/overheidsopdrachten - vestiging van erfdienstbaarheden op een perceel stadsgrond
in de Burchtstraat te Ninove - goedkeuring - goedkeuring ontwerp-akte

12.

Logistiek/overheidsopdrachten - openbare verkoop van de pastorie van Neigem en een
perceel grond langs de Geraardsbergsesteenweg te Aspelare

13.

Logistiek/overheidsopdrachten - vestiging hypotheek op de hockeyterreinen van DenderHockey

14.

Logistiek/overheidsopdrachten - openbare verkoop van een perceel grond te Voorde goedkeuring deelname aan de biedingen bij hoger bod en op de tweede zitdag

15.

Logistiek/overheidsopdrachten - begeleiding, ter ondersteuning en/of adviesverlening bij
grondgebonden, lokaal economische zaken en bouw van een sociaal huis - goedkeuring goedkeuring lastvoorwaarden - vaststellen wijze van gunnen van de opdracht

16.

Logistiek/overheidsopdrachten - onderhoud voegvullingen - goedkeuring - goedkeuring
voorwaarden - vaststellen wijze van gunnen van de opdracht

17.

Logistiek/overheidsopdrachten - vervangen buitenschrijnwerk SBS Windekind - goedkeuring
- goedkeuren voorwaarden - vaststellen wijze van gunnen van de opdracht.

Integratie
18.

Integratie - Samenwerkingsovereenkomst met Agentschap Integratie en Inburgering in het
kader van het traject naar taalbeleid

19.

Integratie - samenwerkingsovereenkomst Centrum voor Basiseducatie Zuid Oost-Vlaanderen

Archief
20.

Archief - archiefbeheersysteem GIAS - goedkeuren samenwerkingsovereenkomst

Patrimonium
21.

Patrimonium - energiediensten voor lokale besturen - kaderovereenkomst - verlenging goedkeuring

Welzijn en Sociale Zaken
Sociale zaken - Projecten
22.

Sociale zaken - goedkeuring aanduiden leden voor de voorlopige zorgraad van de
eerstelijnszone Dender-zuid voor de cluster lokale besturen

23.

Sociale zaken - vraag tot goedkeuring advies GROS

Financiën
24.

Financiële dienst - OCMW - jaarrekening 2018 - kennisname

25.

Financiële dienst - O.C.M.W - budgetwijziging 2019/1 - kennisname

26.

Financiële dienst - stad Ninove - jaarrekening 2018 - vaststelling

27.

Financiële dienst - budgetwijziging 2019/1
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Grondgebiedzaken
Mobiliteit
28.

Mobiliteit - Denderwindeke - Minnenhofstraat - invoeren stilstaan en parkeerverbod tussen
huisnummer 4 en huisnummer 23 - parkeren toegelaten in de parkeerstrook rechtover
huisnummer 9 tot en met huisnummer 13 - stadswegen

29.

Mobiliteit - reglement voorwaarden parkeerplaatsen voor personen met een beperking stadswegen

30.

Mobiliteit - Voorde - Zevenhoek - stilstaan en parkeerverbod E3 op de perceelsgrens ter
hoogte van perceelsnummers 0425G en 0427C, kadastraal gekend Voorde 10de Afdeling,
Sectie B stadswegen

31.

Mobiliteit - opheffing gemeenteraadsbeslissing 21 juni 2018 - opmaak nieuw aanvullend
reglement Bovenhoekstraat - Outerstraat te Outer/Ninove - stadswegen

32.

Mobiliteit - Aspelare - Wildendries - opheffing gemeenteraadsbesluit 23 februari 2017 goedkeuring nieuw gemeenteraadsbesluit - gemeenteweg

33.

Mobiliteit - Denderwindeke - Dasselt - opheffing gemeenteraadsbeslissing van donderdag 25
oktober 2018 inzake de invoering van eenrichtingsverkeer in Dasselt te Denderwindeke stadswegen

34.

Mobiliteit - Denderwindeke - Edingsesteenweg (N255) - aanleg oversteekplaats voetgangers
ter hoogte van huisnummer 417 - gewestweg.

35.

Mobiliteit - Appelterre/Voorde - Holstraat - verbodsbord C21, 3,5 ton uitgezonderd plaatselijk
verkeer - stadswegen

Leefmilieu
36.

Leefmilieu - inrichten volkstuinen Graafland - beheerovereenkomst met Graafland vzw goedkeuring

Vrije Tijd en Onderwijs
Onderwijs
37.

Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - project Kunstkuur - lokaal
samenwerkingsinitiatief met de GO! basisschool Molenveld Denderhoutem - goedkeuring
samenwerkingsovereenkomst

38.

Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - academiereglement goedkeuring

39.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - schoolreglement - goedkeuring

Cultuur en evenementen
40.

Evenementen - stedelijke feestcommissie - aanstelling onafhankelijke leden (2019-2024)

Bibliotheek
41.

Bibliotheek en CC De Plomblom - vaststelling samenstelling adviesorganen

Jeugd
42.

Jeugd - goedkeuring gebruikersovereenkomst JH Het Uur
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Vragen, voorstellen en interpellaties
AP1. Interpellatie van raadslid Renaat Raes over het Schoolbaantje te Voorde
AP2. Interpellatie van raadslid Guy D'haeseleer aan de schepen van personeel omtrent het
wanbeleid inzake de aanstelling van jobstudenten
AP3. Interpellatie van raadslid Alain Triest aan de schepen van personeel over het in kennis
stellen van jobstudenten aan de stad
AP4. Voorstel van raadslid Guy D'haeseleer tot aanpassing reglement jobstudenten en monitoren
aan de stad/OCMW

Hoogachtend,
De algemeen directeur

Bart Baele

De voorzitter gemeente- en OCMW-raad,

Dirk Vanderpoorten
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